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อังกฤษ สก็อตแลนด์ 

ENGLAND AND SCOTLAND 
อังกฤษ สก็อตแลนด ์10 วัน 7 คืน 

เดนิทาง มีนาคม 2563 

 

ราคาแนะน าเพยีง  52,900.- 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 

23.30 น. 
 

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8  เคาน์เตอร์ T สายการบินเอ
มิเรตส์  เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 
 

วันที่ 2 ดูไบ – เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก 

03.30 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 377 
07.15 น. ถึงสนามบินดูไบ น าท่านเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางต่อ 
08.45 น. ออกเดินทางต่อสู่สนามบินเอดินเบิร์ก  โดยสายการบินอิมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 23 
13.00 น. เดินทางถึง สนามบินเอดินเบิร์ก  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากร น าท่านเข้าสู่เมืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ (Scothland) ดินแดน
ที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่สวยงาม น าท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่า สู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายส าคัญท่ีเชื่อมสู่
พระต าหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyroodhouse) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ 
และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วย
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย น าท่านเข้าชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle) อันสง่างามด้วยท าเลที่ตั้งบน
เนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆอย่างน่า 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – เอดินเบิรก์ – ปราสาทเอดินเบิรก์ 

วนัท่ี 3. เอดินเบิรก์ – แมนเชสเตอร ์– เขา้ชมสนามกีฬาโอลดแ์ทรฟฟอรด์ 

วนัท่ี 4  แมนเชสเตอร ์– สแตรทฟอรท์ – บา้นเกิดวิลเลยีม เชกสเปียร ์–  Bourton On The Water – ออกซฟอรท์ 

วนัท่ี 5. ออกซฟอรด์ – สโตนเฮนจ ์– ลอนดอน 

วนัท่ี 6. อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอธัยาศยั 

วนัท่ี 7. อิสระใหท้า่นไดเ้ลอืกทอ่งเที่ยวหรอืชอ้ปป้ิงเพิม่เติมตามอธัยาศยั 
วนัท่ี 8. อิสระใหท้า่นไดเ้ลอืกทอ่งเที่ยวหรอืชอ้ปป้ิงเพิม่เติมตามอธัยาศยั 

วนัท่ี 9. หอคอยลอนดอน– ชอ้ปป้ิง – สนามบิน 

วนัท่ี 10. ดไูบ - กรุงเทพ 

 



 

 
 

 
ชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการและก าแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ใน
เวลา 13.00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปีที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์ มากาเร็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 12 เพ่ือร าลึกถึง
พระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชั้นในส่วนที่เป็น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราว
ของราชวงศ์แห่งสก็อต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รบัประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม COURTYARD EDINBURGH WEST หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 3 เอดินเบิร์ก – แมนเชสเตอร์ – เข้าชมสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์  (Manchester) เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงจากการเป็นเมือง

อุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกท้ังยังเป็นเมืองที่ตั้งของสโมสรที่มี
ชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก โดยมีสโมสรฟุตบอล 3 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และสโมสรคริกเก็ต แลงคาเชียร์ เคาน์ตี้   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บ่าย น าท่านเข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium and Museum Tour ) ของ

สโมสรแมนยูฯ ที่จัดว่ารวยที่สุดในโลก เป็นสนามที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ รองรับแฟนบอลได้มากถึง 
76,212 คน เป็นรองจากสนามเวมบลีย์ สเตเดียม (Wembley Stadium) สนามฟุตบอลของทีมชาติอังกฤษ
เพียงแห่งเดียว และใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของยุโรปนอกจากนั้นยังเป็น 1 ใน 2 สนามในอังกฤษท่ี ยูฟ่า รับรองเป็น
สนาม 5 ดาว รวมทั้งเข้าชมพิพิธภัณฑ์ (Museum) ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสโมสร และ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%94


 

 
 

 
ยังมีสิ่งของ ถ้วยรางวัลต่างๆ แสดงโชว์อยู่ด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบใน
ร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล  
** หมายเหตุ หากไม่สามารถเข้าชมสนามฟุตบอลและพิพิธภัณฑ์ได้ เช่น ในวันที่มีการแข่งขัน ฯลฯ ทาง
บริษทัขอคืนค่าใช้จ่าย 700 บาท ต่อท่าน ** 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม AC MARRIOTT SALFORD QUAY หรือเทียบเท่า 
  

วันที่ 4 แมนเชสเตอร์ – สแตรทฟอร์ท – บ้านเกิดวิลเลียม เชกสเปียร์ –  Bourton On The Water – ออกซฟอร์ด 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเอวอน อันเป็นบ้านเกิด

ของ วิลเลียม เชกสเปียร์ (William Shakespeare ) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ  น าท่านเที่ยวชมเมือง
แสตรทฟอร์ด ซ่ึงเ ร่มรื่นไปด้วยสวนสาธารณะ น าชมบ้านวิลเลียม เชกสเปียร์ (ด้านนอก) และชีวิตความเป็นอยู่
ของกวีเอกในอดีต ชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity แม่น้ าเอวอนอันเงียบสงบ และสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าท่ีระลึกจากร้านค้ามากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
 



 

 
 

 
บ่าย น าท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการโหวตให้เป็น

หมู่บ้านที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัว
อาคารด้วยหิน ซึ่งเป็นหิน Cotswold stone เท่านั้น ภายในหมูบ้านจะมีแม่น้ า Windrush ไหลผ่าน มีเป็ดหัว
เขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น้ า เป็นหมู่บ้านที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่เมือง
ออกฟอร์ด (Oxford) เมืองแห่งการเรียนรู้ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 
ที่มีอายุมากกว่า 800 ปี เมืองที่เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าขุนนางต่างๆมากมาย รวมทั้ง นักวิชาการและนับตั้งแต่
ศตวรรษที่ 9 เป็นต้นมา และยังเป็นเมืองสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงโด่ง
ดังในยุค 2000 โดย J.K. Rowling เมอืงออกซฟอร์ด มีเวลาเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

ค่่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม RAMADA OXFORD หรือเทียบเท่า 

  

วันที่ 5 เมืองออกซฟอร์ด – เสาหินสโตนเฮนจ์ – ลอนดอน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางสู่เมืองซาลิสบัวรี่ (Salisbury) ชมเสาหินสโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์

ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึ่ง
ไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน 

  
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง 



 

 
 

 
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่มหานครลอนดอน (London) เมืองที่เป็นศูนย์กลางส าคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม 

และประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู้น าด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็นที่
ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปท่ัวโลก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และส าคัญของยุโรปอีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านได้
สนุกกับการเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย บริเวณถนนออกซฟอร์ด (Oxford Street) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลาง
การช๊อปปิ้งในกรุงลอนดอน มีร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ นาฬิกา ชื่อดังมากมายตลอดแนวถนนกว่า 2 
กิ โ ล เ ม ต ร  อ า ทิ  เ ช่ น  Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, Uniqlo, 
Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ ห้าง John Lewis, House of Fraser และ ยังมีห้างสุดหรูอย่าง 
Selfridges ที่มีสินค้าซุปเปอร์แบรนด์ ตั้งอยู่อีกด้วย   

ค่่า อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย 
ที่พัก 

 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 
  

วันที่ 6 ลอนดอน – OUTLET – พระราชวังวินด์เซอร์ – ลอนดอน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ Bicester Village outlet ชอปปิ้งจุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดังให้ท่านให้เลือกสรร อาทิ เช่น 

Balenciaga, Valentino, MCM, ErmenegildoZegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, Giorgio 
Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ ให้เวลาท่านได้อิสระสนุกกับการเลือกซื้อ
สินคา้แฟชั่นชั้นน าภายใน OUTLET 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองวินด์เซอร์(Windsor)เพ่ือเข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Castle) เป็น

พระราชวังตั้งอยู่ที่วินด์เซอร์ สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1070สถาปัตยกรรมเป็น
แบบโรมาเนสก์ พระราชวังวินด์เซอร์เป็นพระราชฐานที่ยังมีผู้อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นพระราชฐานที่
เก่าที่สุดที่มีผู้อยู่อาศัยที่ต่อเนื่องกันมา ตั้งแต่เริ่มสร้างให้ท่านได้เข้าชม พิพิธภัณฑ์ต่างๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์อาวุธ ชุด
อัศวินนักรบ โล่ห์ ตราประจ าตระกูลขุนนาง ภาพวาดฝีพระหัตถ์ปรินซ์พิลลิป พระฉายาลักษณ์ส่วนพระองค์ ของ
ใช้ส่วนพระองค์ ในวาระเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ 90 พรรษา 

ค่่า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

  

วันที่ 7 อิสระให้ท่านได้เลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งเพิ่มเติมตามอัธยาศัย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 

 
 

 
 อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ข้อมูล หรือ ค่าแนะน่า และ ทางบริษัทไม่มีรถบริการส่ง ค่าใช้จ่ายท้ังหมด

เป็นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง 
เช่น ชมพิพิธภัณฑ์บริติช (British Museum) ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
มนุษยที่ส าคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก มีการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2296 (ค.ศ. 1753) ในเบื้องต้นวัตถุที่เก็บ
รวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็นของสะสมของเซอร์ แฮนส์ สโลน (Hans Sloane) ซึ่งเป็นแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ 
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการแก่สาธารณะเป็นครั้งแรกในวันที่15 มกราคม พ.ศ. 2302 (ค.ศ. 1759) ในมงตากู
เฮาส์ เมืองบลูมส์เบอร์รี กรุงลอนดอน อันเป็นสถานที่ตั้งของอาคารพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน   
หรือ เลือกซื้อสิ้นค้าในย่านไนซ์บริดจ์ (Knights Bridge)  ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ฮาร์
วีย์ นิโคล (Harvey Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นน าจากทั่วทุก
มุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันอย่างมาก รวมทั้งมีร้านค้าแฟชั่นมากมายตั้งอยู่บริเวณ High Street 
เช่น Accessorize, H&M, Zara, Kipling, Gant, Hugo Boss, Porsche Deign, Bally  และยังมีถนนสโลน 
(Sloane Street) ที่เป็นที่ตั้งของร้าน Super Brands อาทิ เช่น Louis Vuitton, Chanel, Hermes, Gucci, 
Valentino, Salvatore Ferragamo, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang, Dior, 
Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari Fendi ฯลฯ 

 อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 8 อิสระให้ท่านได้เลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งเพิ่มเติมตามอัธยาศัย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 อิสระเต็มวัน โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ข้อมูล หรือ ค่าแนะน่า และ ทางบริษัทไม่มีรถบริการส่ง ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เป็นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง 
 อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ าตามอัธยาศัย 

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN LONDON WEMBLEY หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 9 หอคอยลอนดอน– ช้อปปิ้ง - สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่านพิคคาดิลลี่เซอร์คัส (PiccadillyCircus) เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของ

ถนน 6 สาย มีน้ าพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลาง และเข้าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน 
ผ่านจัตุรัสทราฟัลก้าร์ (Trafagal Square) ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ ผ่านมหาวิหารเซนต์ปอล  



 

 
 

 
(St.Paul’s Cathedral) ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่าง
เจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วเข้าสู่จัตุรัสรัฐสภามหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ (Westminster 
Abbey) ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16 และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รู้จักกันดีในนามหอ
นาฬิกาบิ๊กเบน (Big Ben) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก
และฝั่งตรงข้ามที่มีแม่น้ าเทมส์กั้นอยู่เป็นที่ตั้งของชิงช้าสวรรค์ ลอนดอน อาย (London Eye) ชิงช้าสวรรค์ที่สูง
ที่สุดในยุโรป จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับสะพานหอคอย (Tower Bridge) สะพานข้ามแม่น้ าเทมส์ที่สามารถยก
เปิดปิดได้ จากนั้นถ่ายรูปคู่กับหอคอยลอนดอน (Tower of London) สถานที่ที่เกิดเหตุแห่งประวัติศาสตร์อัน
เกรียงไกร ยิ่งใหญ่นองเลือด หรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน มีอดีตที่ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง 
คุก และแดนประหาร 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจีน  (เป็ดโฟร์ซีซั่น) 
บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านได้สนุกกับการเลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย บริเวณถนนออกซฟอร์ด (Oxford Street) ซ่ึง

เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการช๊อปปิ้งในกรุงลอนดอน มีร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ นาฬิกา ชื่อดังมากมาย
ตลอดแนวถนนกว่า 2 กิโลเมตร อาทิ เช่น Next, Zara, Top Shop, Accessorize, River Island, Nike Town, 
Uniqlo, Mark&Spencer, H&M, Miss Selfridge ฯลฯ ห้าง John Lewis, House of Fraser และ ยังมีห้างสุด
หรูอย่าง Selfridges ที่มีสินค้าซุปเปอร์แบรนด์ ตั้งอยู่อีกด้วย 

16.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินลอนดอนแกตวิค  เพื่อให้ท่านได้มีเวลาท าคืนภาษี (Tax Refund) และ
เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีในสนามบิน 

20.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่  EK 10 
 

วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ 

07.20 น. ถึงสนามบินดูไบ น าท่านเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางต่อ 
09.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372  
18.40 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ 

 
*********************************************************************************************** 

  



 

 
 

ราคาแนะนา่เพียง 
ENGLAND AND SCOTLAND  

อังกฤษ สก็อตแลนด์ 10 วัน 7 คืน 
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 
ปี  

(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

03 - 12 มี.ค. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 29,100.- 7,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ าแล้วเท่านั้น 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับ

จากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น 

รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที ่
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ 

จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 



 

 
 

 
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
  ** ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับทาง

บริษัทได้ ** 
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  
9. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ าหนักเกิน

จากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค
ประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอังกฤษ (ประมาณ 6,000 บาท ช าระพร้อมเงินมัดจ า) 
6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (18 ปอนด)์ 
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ปอนด)์ 
 

เงื่อนไขการช่าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ่าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

 



 

 
 

 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา 
ของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ 
ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่
สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือ
ศึกษาอยู่เท่านั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย 
เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง 
ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีนั่งบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและ
ช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น
จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก าหนด 
เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นั่ง Long 
leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  



 

 
 

 
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ า
ตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะ
ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง
อาบน้ า ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ  

ใช้เวลาท่าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 1 เดือน 

*** ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ VFS Global (เทรนดี้ ชั้น 28) 

ในระหว่างยื่นวีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

 

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีตเพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่เรื่อย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 

หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ช ารุด (หนังสือ

เดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)  

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ่านักอยู่ต่างประเทศ, ท่างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษา

ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ 

ข้อก่าหนดของทางสถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้ 

ข้อก่าหนดนี้รวมไปถึงผู้เดินทางท่ีถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย*** 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พ้ืนหลังขาวเท่านั้น ถ่าย

ไม่เกิน 6 เดือนห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะ

หมึก)  

3. หลักฐานการเงิน  

 



 

 
 

 

3.1  กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ส่วนตัวของผู้เดินทาง 

ถ่ายส าเนา ย้อนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงินใน

บัญชี อัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า  และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน  ในกรณีท่ีมีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็น 

STATEMENT พร้อมท าจดหมายชี้แจง  

3.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายส าเนาสมุดบัญชีมาท้ังสองเล่ม (ท้ังเล่มเก่า –เล่มใหม่) 

***ควรเคลื่อนไหวบัญชีสม่ าเสมอ ไม่ควรแต่งบัญชีโดยการน าเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีก่อนยื่นวีซ่า จะท าให้ยอดเงิน

กระโดด ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ท่านถูกปฏิเสธวีซ่าได้       

3.3 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง  

     3.3.1 ส าเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ อัพเดทไม่เกิน 15 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า  

และบัญชีต้องมีครบทุกเดือน  ในกรณีที่มีไม่ครบ 6 เดือน ให้ขอเป็นSTATEMENT พร้อมท าจดหมายชี้แจง 

     3.3.2. ต้องท าหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที่มีการชี้แจงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter) 

 

**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจ่า บัญชีกระแสรายวันบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสาร

หนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

4. หลักฐานการท่างาน   

- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน 

หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการท างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็น

ต้น 

- เป็นพนักงาน    หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท างาน  



 

 
 

 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค าว่า “TO 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

5. เอกสารส่วนตัว 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)  

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสือยินยอม

ระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุ

ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย 

-  หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้า

พาสปอร์ตบิดาและมารดา 



 

 
 

 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจ

ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

***กรณีเด็กอายุต่่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่

สถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน 

7. ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค่าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

8. ในกรณีที่มีเอกสารเป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกฉบับ จะต้องแปลจากร้านแปลหรือศูนย์แปล พร้อม

ประทับตราจากร้านหรือศูนย์แปลเท่านั้น ไม่สามารถใช้ตัวที่แปลเองได้ 

(ค่าแปลเอกสารไม่รวมในรายการทัวร์ ผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบเอง) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แบบฟอร์มส่าหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าประเทศอังกฤษ 
 

(กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ให้ครบทุกข้อ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 
 
ชื่อ-นามสกุล ผู้เดินทาง ภาษาไทย 

...................................................................................................................  

ชื่อ-นามสกุล ผู้เดินทาง ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง 

............................................................................. 

ชื่อ-นามสกุลเก่า ที่เคยใช้ก่อนเปลี่ยน 

.............................................................................................................  

เหตุผลที่เปลี่ยน (เช่น สมรส ฯลฯ) .............................. 

เปลี่ยนเมื่อวันที่ (วัน/เดือน/ปี) ................................... 

 

วัน/เดือน/ปีเกิด..................................................................เชื้อชาติ..........................  

สัญชาติ ............................ สถานที่เกิด........................... ประเทศ...........................  

 

ที่อยู่ ( ถ้าที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน กับที่อยู่ปัจจุบันคนละที่อยู่กรุณาแจ้งรายละเอียด) 

................................................................ ............................................................................................................................. ............

.........................................................................รหัสไปรษณีย์.................................. . ท่านอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มาเป็นเวลา 

…......ปี ............เดือน 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.......................................... 

หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน ......................................... 

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน.………………….…Fax…………….………….E.mail……………………..….... 

มีหนังสือเดินทางมาแล้วทั้งหมด ..................เล่ม     

หมายเลขหนังสือเดินทางปัจจุบัน ........................ 

วันที่ออก...............................หมดอายุ.............................. 

หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า ......................... 

วันที่ออก...............................หมดอายุ............................... 

 



 

 
 

 

ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษหรือไม่ ………………………………………………………………… 

วัน/เดือน/ปี ที่เคยเข้าประเทศอังกฤษครั้งล่าสุด .............................................  

รวมทั้งหมดกี่วัน .................... 

วัตถุประสงค์ในการไปครั้งล่าสุด (ท่องเที่ยว , ธุรกิจ , นักเรยีน) .................................................................... 

ประเภทของวีซ่าอังกฤษที่เคยได้รับ เป็นประเภทใด ............................................................................... ....... 

ระยะเวลาของวีซ่าอังกฤษที่เคยได้รับ เริ่มตั้งแต่วันที่ ..................................... 

ถึงวันที่ ................................... 

 

ท่านเคยได้รับการปฏิเสธวีซ่าอังกฤษ หรือ ประเทศอ่ืนๆหรือไม่ ...................................................................  

เหตุผลที่ถูกปฏิเสธ ..........................................................  

วัน/เดือน/ปี ที่ถูกปฏิเสธ ....................................... 

 

ประเทศอ่ืน ๆ ที่ท่านเคยเดินทางไปนอกจากอังกฤษ (ในรอบ 10 ปี) วันเดือนปี ที่ไป รวมก่ีวัน และวัตถุประสงค์ในการไป 

(ท่องเที่ยว , ธุรกิจ, นักเรียน) 

1.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปีที่ไป ................. ........... รวม .......... วัน  

วัตถุประสงค์ในการไป .......................... 

2.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปีที่ไป ............................ รวม .......... วัน  

วัตถุประสงค์ในการไป .......................... 

3.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปีที่ไป ............................ รวม .......... วัน  

วัตถุประสงค์ในการไป .......................... 

4.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปีที่ไป ............................ รวม .......... วัน  

วัตถุประสงค์ในการไป .......................... 

5.ประเทศ...............................วัน/เดือน/ปีที่ไป ............................ รวม .......... วัน  

วัตถุประสงค์ในการไป .......................... 

 

สถานภาพ  

.........โสด    

........ หย่า และมีทะเบียนหย่า (ต้องน ามาแสดงด้วย)    



 

 
 

                        

......... แต่งงานแล้ว (แต่ไม่ได้จดทะเบียน)            

........ แต่งงานและมีทะเบียนสมรส (ต้องน ามาแสดงด้วย) 

........ หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต) 

 

ในกรณีสมรสแล้วทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ต้องกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติม                                                                                                       

ชื่อ นามสกุล ของคู่สมรส ........................................................... ................................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด ของคู่สมรส.................................................................................................. ......................... 

สถานที่เกิด.................................................................................................. 

เชื้อชาติ ..........................................  สัญชาติ .............................................  

หมายเลขหนังสือเดินทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ......................................... 

ที่อยู่ปัจจุบันของคู่สมรส ................................................................................................... ............................  

ในกรณีที่มีบุตร ต้องกรอกรายละเอียดเพ่ิมเติมทุกคน                                                                                                

1.ชื่อ นามสกุล ของบุตร ...................................................................................................... ......................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด ของบุตร ......................................................................................................... ...................... 

สถานที่เกิด...................................................................................  

หมายเลขหนังสือเดินทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ......................................... 

ปัจจุบันบุตรอาศัยอยู่ที่ .................................................................................................... ........................... 

2.ชื่อ นามสกุล ของบุตร ...................................................................................................... ......................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด ของบุตร ................................................................ ............................................................... 

สถานที่เกิด...................................................................................  

หมายเลขหนังสือเดินทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ......................................... 

ปัจจุบันบุตรอาศัยอยู่ที่ .................................................................................................... ........................... 

 

ประวัติของบิดา                                                                                                                                                

ชื่อของบิดา ..........................................................  



 

 
 

 

นามสกุลของบิดา .......................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด ของบิดา .........................................  

สถานที่เกิดของบิดา........................................................ 

ประเทศที่เกิด ......................................................  

เชื้อชาติ ................................... สัญชาติ...................................... 

หมายเลขหนังสือเดินทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ......................................... 

ประวัติของมารดา                                                                                                                                               

ชื่อของมารดา ........................................................  

นามสกุลของมารดา .................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด ของมารดา ..........................................  

สถานที่เกิดของมารดา .............................................. 

ประเทศที่เกิด .............................................  

เชื้อชาติ ................................... สัญชาติ ..................................... 

หมายเลขหนังสือเดินทาง ............................................. 

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ......................................... 

 

ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางเกี่ยวกับด้านอาชีพ การงาน รายได้ รายรับ และรายจ่ายต่างๆ 

งานปัจจุบันท าอาชีพ, ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ......................................................................  

ชื่อบริษัทที่ท างาน .......................................................................................................... .....................  

ที่อยู่ของบริษัทที่ท างาน

............................................................................................................................. ............................................................................

.........................................................................รหัสไปรษณีย์.......................................  วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มท างาน  

............................................... เงินเดือน .................................บาท 

 

กรณี นักเรียน / นักศึกษา ระบุชื่อโรงเรียน/มหาวิทยาลัย ...............................................................................  

ระดับชั้นที่เรียนอยู่ ........................................หลักสูตรที่ก าลังเรียน ......................................... ..................... 

 



 

 
 

 

ท่านเคยท างานเหล่านี้หรือไม่ (ทหาร ต ารวจ รปภ. ศาล ทนาย สื่อมวลชน ข้าราชการ)  

........เคย ........ไม่เคย 

ถ้าเคย ระบุอาชีพที่ท า , ต าแหน่ง (โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษ) .................................................................... 

ชื่อต้นสังกัดที่เคยท างาน ......................................................................... ...................................................... 

 

ที่อยู่ของต้นสังกัดท่ีเคยท างาน

........................................................................ ............................................................................................................................. ....

.........................................................................รหัสไปรษณีย์.......................................วั น/เดือน/ปี ที่เริ่มท างาน 

..........................................  

วัน/เดือน/ปี ที่ออกจากงาน .......................................... 

 

ท่านมีสมุดบัญชีเงินฝากหรือไม่                ........มี      .......ไม่มี                                                                        

ถ้ามีโปรดแจ้งรายละเอียดว่าเป็น  บัญชีออมทรัพย์ / ฝากประจ า  จากธนาคารอะไร  ยอดรวมเท่าไหร่   

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

…………………………………………... 

ท่านได้ใช้เงินส่วนตัวต่อเดือนเท่าไหร่........................................................................................ ................... 

ท่านแบ่งรายได้ของท่านให้กับสมาชิกครอบครัวเดือนละเท่าไหร่ .................................................................  

ค่าใช้จ่ายของท่านในการไปอังกฤษเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ ......................................................................... ..   

ในการเดินทางครั้งนี้ ใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ท่าน ..................................................................................ใครเป็นคนจ่าย

ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ค่าอาหาร ..................................................... ถ้ามีคนออกค่าใช้จ่ายให้ท่านไป

อังกฤษ เขาได้จ่ายให้เป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ ...............................................  

 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง

และคอยบริการอ่านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 
 
 


